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Abstrak 

Transportasi mobil  diIndonesia menjadi salah satu transportasi yang banyak diminati 

oleh masyarakat karena dapat menampung penumpang dengan kapasitas yang cukup 

banyak melalui jalur darat dan dapat secara langsung menuju lokasi objek wisata. 

Tujuan dari penelitian ini adalah penulis merancang sistem informasi jasa pelayanan 

mobil agar proses kegiatan transaksi dan pembuatan laporan penyewaan mobil  dapat 

diproses kedalam sebuah sistem terkomputerisasi, serta mempermudah pelanggan dalam 

melakukan proses penyewaan tanpa harus datang ke tempat untuk melakukan 

pemesanan dan pelanggan dapat mengetahui informasi secara detail mengenai harga 

dan fasilitas yang tersedia. Sistem ini dibangun menggunakan metode RAD (Rappid 

Application Development) yang berfungsi sebagai pengembang sistem dengan waktu 

yang realtif singkat. Rappid Appliaction Development menggunakan metode iteratif 

(berulang) dalam mengembangkan sistem dimana working model (model bekerja) 

sistem dikonstuksikan diawal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan 

kebutuhan pengguna. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem yang 

dapat membantu dan mempermudah pegawai dalam menjalankan bisnisnya serta 

membantu pelanggan dalam melakukan transaksi pemesanan mobil. 

 

Kata Kunci: Mobil, Jasa Pelayanan, RAD, Website 

 

 

Abstract 
Car transportation in Indonesia is one of the transportation that is in great demand by 

the public because it can accommodate passengers with quite a lot of capacity by land 

and can go directly to tourist attraction locations. The purpose of this study is that the 

authors design a car service information system so that the process of transaction 

activities and car rental reports can be processed into a computerized system, and make 

it easier for customers to carry out the rental process without having to come to the 

place to place an order and customers can find out detailed information. regarding the 

price and facilities available. This system is built using the RAD (Rappid Application 

Development) method which functions as a system developer with a relatively short 

timeframe. Rappid Application Development uses an iterative (iterative) method in 

developing a system where a system working model is constructed at the beginning of 

the development stage with the aim of determining user needs. The result of this 

research is to produce a system that can assist and facilitate employees in running their 

business and assist customers in making car order transaction 

 

Keywords: Cars, Services, RAD, Website. 
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I. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi dan komuni-

kasi pada masa sekarang ini telah me-

ngalami perkembangan yang sangat 

pesat. Hal ini diikuti oleh banyaknya 

aktifitas-aktifitas kehidupan manusia 

yang mencapai standar baru. Media yang 

paling banyak digunakan dalam meme-

nuhi kebutuhan informasi dan komuni-

kasi tersebut adalah komputer dan telpon 

seluler yang semakin sempurna dengan 

adanya internet. Keberadaan internet 

telah menghadirkan nuansa tersendiri di-

tengah masyarakat, karena selalu meng-

ikuti perkembangan teknologi. Penamba-

han fasilitas demi kepuasan pelanggan 

menjadi sisi yang ditonjolkan. Hal ini 

tentu saja semakin memantapkan posisi-

nya sebagai bagian integral masyarakat. 

 

Transportasi mobil di Indonesia 

menjadi salah satu transportasi yang 

banyak diminati oleh masyarakat karena 

dapat menampung penumpang dengan 

kapasitas yang cukup banyak melalui 

jalur darat dan dapat secara langsung me-

nuju lokasi pariwisata. Saat ini banyak 

mobil pribadi yang disewakan, salah 

satunya adalah CV SRI yang berdiri pada 

tahun 2017 dan berlokasi di Jl. Penghulu 

No 19 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. 

Merupakan perusahan yang bergerak di-

bidang jasa transportasi, khususnya mo-

bil pribadi yang melaksanakan operasio-

nalnya dalam pelaksanaan penyewaan 

mobil  baik dalam kota maupun luar kota. 

 

CV SRI untuk saat ini mengalami 

kesulitan dalam melakukan berbagai akti-

vitas bisnisnya seperti, proses kegiatan 

transaksi yang masih menggunakan cara 

manual dengan cara menuliskannya pada 

buku atau nota, belum adanya sistem 

administrasi yang baik sehingga proses 

pencarian data serta pembuatan laporan 

penyewaan mobil menjadi sangat lama 

dan kurang efektif. dan ditambah lagi 

pelanggan harus datang ketempat untuk 

melakukan transaksi penyewaan mobil 

serta belum adanya media promosi se-

hingga pelanggan tidak mengetahui 

secara detail mengenai harga dan fasilitas 

yang disediakan. Untuk mengolah ber-

bagai macam aktifitas yang dilakukan 

oleh CV SRI diperlukan suatu sistem 

yang akurat dan dapat membantu dalam 

pekerjaannya. 

 

Oleh karena itu untuk menunjang 

kinerja CV SRI dan mengatasi permasa-

lahannya, maka dibutuhkan sebuah sis-

tem yang dapat membantu pekerjaannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka dirancang 

sebuah aplikasi jasa pelayanan mobil  

berbasis web yang dapat digunakan de-

ngan mudah serta menguntungkan baik 

untuk pegawai maupun pelanggan. 

Dalam sistem ini, proses kegiatan tran-

saksi dan pembuatan laporan penyewaan 

mobil dapat diproses kedalam sebuah 

sistem terkomputerisasi.  

  

Pengertian sistem menurut 

(Mulyani, 2016) menyatakan bahwa “sis-

tem bisa diartikan sebagai kumpulan 

subsistem, komponen yang saling bekerja 

sama dengan tujuan yang sama untuk 

menghasilkan output yang sudah di-

tentukan sebelumnya”. 

 

Menurut (Krismaji, 2015), Infor-

masi adalah data yang telah dikelola dan 

diproses untuk memberikan arti dan 

memperbaiki proses pengambilan kepu-

tusan. Sebagaimana perannya, pengguna 

membuat keputusan yang lebih baik 

sebagai kuantitas dan kualitas dari 

peningkatan informasi”. 

 

Menurut (Andriansyah, 2015), 

Transportasi adalah pemindahan manusia 

atau barang dengan menggunakan 

wahana yang digerakkan oleh manusia 

atau mesin. Transportasi digunakan untuk 

memudahkan manusia untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. Banyak ahli telah 
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merumuskan dan mengemukakan penge-

rtian transportasi. Para ahli memiliki pan-

dangannya masing-masing yang mem-

punyai perbedaan dan persamaan antara 

yang satu dengan lainnya. Sedangkan 

menurut (Miro, 2012) transportasi dapat 

diartikan usaha perpindahan, mengerak-

kan, mengangkut, atau mengalihkan 

orang atau barang dari lokasi asal ke 

lokasi tujuan. Untuk keperluan tertentu 

dengan mempergunakan alat tertentu 

pula. Dari pengertian diatas dapat di 

peroleh beberapa dimensi yaitu: 
1. Lokasi (asal dan tujuan). 
2. Alat (teknologi). 
3. Keperluan tertentu di lokasi tujuan 

seperti ekonomi, sosial, dan lain-
lain. Kalau salah satu dari. 

 

Ketiga dimensi tersebut terlepas 

atau tidak ada, hal demikian tidak dapat 

disebut transportasi. 

 

Definisi pariwisata dapat dilihat 

dari berbagai sudut pandang dan juga 

tidak memiliki batasan-batasan yang 

pasti. Para ahli pariwisata banyak yang 

berpendapat definisi pariwisata dari 

berbagai sudut pandang, tetapi dari 

berbagai definisi tersebut mempunyai 

makna yang sama. Menurut (Muljadi, 

2012) istilah Pariwisata baru muncul di 

masyarakat kira-kira pada abad ke 18, 

khususnya sesudah Revolusi Industri di 

Inggris. Istilah tersebut berasal dari 

dilaksanakannya kegiatan wisata yaitu 

suatu aktivitas perubahan tempat tinggal 

sementara dari seseorang diluar tempat 

tinggal sehari-hari dengan suatu alasan 

apapun selain melakukan kegiatan yang 

bisa menghasilkan upah atau gaji. 

Pariwisata merupakan aktivitas pelayanan 

dan produk industri pariwisata yang 

mampu menciptakan pengalaman perja-

lanan bagi wisatawan. Kata Pariwisata 

berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan 

wisata. Pari yang berarti banyak, berkali-

kali, berputar-putar, sedangkan wisata 

berarti perjalanan atau berpergian. Jadi 

pariwisata berarti perjalanan atau ber-

pergian yang dilakukan secara berkali-

kali atau berkeliling. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1.   Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini dibuat 

untuk menggambarkan tahapan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis ialah 

mengidentifikasi adanya permasalahan 

pada saat pendataan dan kunjungan pada 

CV SRI sehingga penulis membatasi dan 

merumuskan permasalahan yang didapat 

pada proses kunjungan tersebut. Berikut 

adalah gambaran mengenai kerangka 

penelitian dalam perancangan aplikasi 

jasa pelayanan mobil menggunakan 

metode Rapid Application Development 

(RAD) yang dilakukan oleh penulis. 

Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

2.2. Tahapan Kerangka Penelitian 

Di bawah ini merupakan penjelasan 

dari tahapan kerangka penelitian yang 

dibuat: 

1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah ma-

ka dapat dirumuskan masalahnya 

yaitu bagaimana membangun jasa 

pelayanan mobil agar dapat membatu 

proses pelayanan dan pengolahan data 

laporan. 
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2. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang pe-

nulis lakukan adalah dimulai dengan 

melakukan observasi langsung ke 

objek penelitian dan memberikan 

kuisioner kepada pelanggan CV SRI 

agar penulis dapat mengetahui apakah 

sistem jasa pelayanan mobil ini 

dibutuhkan atau tidak 

3. Pemodelan Proses 

Penulis mengolah hasil dari pengum-

pulan data yang telah diperoleh untuk 

dijadikan data penelitian yang akan 

digunakan ke tahap selanjutnya. 

4. Pembangunan Sistem. 

Dalam pengembangan sistem jasa 

pelayanan mobil pariwisata ini penulis 

menggunakan metode Rapid  Appli-

cation Development (RAD). Sistem 

yang memiliki tingkat kedinamisan 

yang tinggi, ketersediaan waktu dan 

anggran biaya pengembangan yang 

terbatas, untuk kebutuhan informasi 

terkini secara cepat, dan perlunya 

kedekatan interaksi hubungan yang 

personal dengan karakteristik peng-

gunanya lebih tepat menerapkan 

metode RAD (Kosasi & Yuliani, 

2015) . 

5. Dokumentasi 

Pada tahap ini melakukan dokumen-

tasi dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan. 

 

2.3. Tahapan Pengembangan Perang-

kat Lunak menggunakan Metode 

RAD 

1. Pemodelan Bisnis 

Pemodelan ini dilakukan untuk 

mencari informasi apa saja yang 

mempengaruhi proses bisnis pada 

CV SRI, informasi apa saja yang 

akan dimunculkan dan proses apa 

saja yang terkait dengan informasi 

tersebut. Tahapan ini penulis me-

ngumpulkan bahan-bahan serta 

melakukan pengamatan terhadap 

kebutuhan aplikasi berbasis website. 

2. Pemodelan Data 

Pengumpulan data-data apa saja 

yang dibutuhkan berdasarkan pe-

modelan bisnis dan mengidenti-

fikasi setiap data pada CV SRI dan 

mengidentifikasi hubungan antar 

data tersebut. Tahapan ini penulis 

menggunakan class diagram untuk 

pemodelan bisnis data sehingga 

dapat diketahui atribut apa saja 

yang diperlukan. 

3. Pemodelan Proses 

Mengimplementasikan fungsi bis-

nis yang sudah didefinisikan terkait 

dengan pendefinisian data. Tahap-

an ini penulis menggunakan use 

case sebagai identifikasi proses 

bisnis dan activity diagram sebagai 

pemodelan proses bisnis. 

4. Pembangunan Aplikasi 

Mengimplementasikan pemodelan 

proses dan data menjadi program. 

model RAD sangat menganjurkan 

pemakaian komponen yag sudah ada 

jika dimungkinkan. Tahapan ini 

penulis melakukan pemograman 

PHP, HTML dan css sesuai dengan 

desain yang telah dibuat. MySQL 

Menurut (Faizal dan Irnawati, 2015) 

mendefinisikan MySQL merupakan 

perangkat lunak sistem manajemen 

berbasis data SQL (bahasa Inggris: 

database management system) atau 

DBMS yang multithread dan 

multiuser, dengan sekitar 6 (enam) 

juta instalasi di seluruh dunia. 

Menurut (Kustiyahningsih, 2011), 

“MySQL adalah sebuah basis data 

yang mengandung satu atau jumlah 

tabel. Tabel terdiri atas sejumlah 

baris dan setiap baris mengandung 

satu atau sejumlah tabel. Tabel 

terdiri atas sejumlah baris dan setiap 

baris mengandung satu atau sejumlah 

tabel”. 

 

PhpMyAdmin Menurut (Abdulloh, 

2016) PhpMyAdmin merupakan 
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aplikasi berbasis web yang diguna-

kan untuk membuat database 

MySQL sebagai tempat untuk me-

nyimpan data-data website. Menurut 

(MADCOMS, 2016) “PHP (Hyper-

text Preprocessor) adalah bahasa 

script yang dapat ditanamkan atau 

disisipkan ke dalam HTML. PHP 

banyak dipakai untuk membuat prog-

ram situs  web dinamis”.  

5. Pengujian dan Pemeliharaan 

Menguji komponen-komponen yang 

dibuat. tahapan ini dilakukan peng-

ujian menggunakan Black Box untuk 

mengetahui apakah sudah bisa ber-

operasi dengan baik atau tidak. 

 

III.  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Analisa permasalahan diperlukan 

untuk memproleh gambaran secara 

keseluruhan mengenai topik penelitian. 

Masalah yang terdapat pada suatu per-

masalahan adalah sebuah hambatan untuk 

mencapai suatu tujuan. Permasalahan 

yang terjadi harus ditindak lanjuti untuk 

dicari solusinya sebagai salah satu cara 

agar sistem yang baru dapat berjalan 

dengan baik. Setelah menganalisa proses 

sistem berjalan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat beberapa 

masalah dalam sistem tersebut, seperti 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses kegiatan transaksi masih 

menggunakan cara manual yaitu me-

nulisnya pada buku atau nota dan 

pelanggan harus datang ketempat 

untuk melakukan transaksi penye-

waan. 

2. Belum adanya administrasi yang baik 

dan sistematis sehingga proses pen-

carian data dan pembuatan laporan 

penyewaan mobil pariwisata menjadi 

sangat lama dan kurang efektif. 

3. CV SRI belum adanya media pro-

mosi, sehingga pelanggan tidak me-

ngetahui secara detail mengenai pe-

nyewaan. 

 

3.1. Analisa Sistem Usulan 

Analisis sistem usulan merupakan 

tahapan selanjutnya yang akan dilakukan 

dari hasil analisa evaluasi sistem yang 

sedang berjalan, maka sebagai tindak 

lanjut bagi penyelesaian masalah tersebut 

dapat dibuat suatu sistem usulan yang 

diharapkan dengan adanya sistem usulan 

ini dapat membuat sistem jasa pelayanan 

mobil pariwisata menjadi lebih baik 

secara terkomputerisasi, sehingga untuk 

mendapat informasi lebih cepat. 

 

3.2. Perancangan 

Tahap yang menjabarkan UML 

sistem, UML digunakan sebagai landasan 

perancangan sistem yang akan dibuat, 

menampilkan interface sistem yang akan 

dibuat, sebuah point yang dijabarkan di 

point perancangan ini merupakan tahap 

awal perancangan sistem. Menurut (Rosa 

Dan Shalahuddin 2015) “UML (Unified 

Modelling Language) adalah salah satu 

standar bahasa yang banyak digunakan 

didunia industri untuk mendefinisikan 

requirement, membuat analisis dan 

desain, serta menggambarkan arsitektur 

dalam pemrograman berorientasikan 

objek.  

 

Peneliti akan menjabarkan tentang 

UML yang dirancang untuk sistem yang 

akan dibangun. Peneliti akan menam-

pilkan rancangan diagram yang akan 

digunakan dalam aplikasi, sebagai 

berikut: 

 

3.2.1. Use Case Diagram Sistem 

Komponen use case diagram terdiri 

dari: Aktor, use case dan relation. Aktor 

adalah pemain, sedangkan use case 

adalah apa yang dilakukan oleh aktor 

dengan relation sebagai penunjuknya. 
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Gambar 2. Use Case Diagram 

 

3.2.2. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram 

yang menggambarkan aliran kerja atau 

aktifitas dari sebuah sistem atau proses 

bisnis. Berikut adalah urutan dari proses 

sistem yang akan dibuat melalui activity 

diagram dari masing-masing use case. 

 

 
Gambar 3. Activity Diagram Melihat 

Katalog 

 

 
Gambar 4. Activity Diagram Registrasi 

Pelanggan 

 

.  

Gambar 5. Activity Diagram Booking 

Mobil 

 

 
Gambar 6. Activity Diagram 

Konfirmasi Pembayaran 

 

 
Gambar 7. Activity Diagram Cetak 

Bukti Katalog 

 

3.2.4. Class Diagram 

Berikut adalah class diagram dari 

perancangan sistem. 
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Gambar 8. Class Diagram 

 

3.3. Implementasi (Hasil Tampilan) 

Tahap ini adalah tahap hasil dari 

perancangan sistem yang sudah dibuat 

sebelumnya. Berikut adalah hasil 

implementasi sistem yang sudah 

dilakukan. 

 

 

 
Gambar 9. Halaman Katalog 
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Gambar 10. Halaman Booking 

 

 

 
 

Gambar 11. Halaman Konfirmasi Pembayaran 
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Gambar 12.  Halaman Cetak Bukti 

 

 

 

IV.   KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada 

sistem informasi jasa pelayanan mobil 

pariwisata, maka dapat disimpulkan 

yaitu: 

1. Dengan telah dibuatnya peranca-

ngan sebuah sistem jasa pelayanan 

mobil pada CV.SRI dapat mem-

berikan pelayanan yang lebih cepat 

dan efektif. 

2. Dengan adanya website pemesanan 

dan transkasi secara online di-

harapkan dapat meningkatkan volu-

me pemesanan mobil bagi CV.SRI. 

3. Dengan adanya sistem informasi 

jasa pelayanan mobil pariwisata 

berupa website ini diharapkan da-

pat mempermudah pelanggan da-

lam proses pemesanan dan tran-

saksi pembayaran, karena dapat 

mengakses tanpa jarak dan waktu. 
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